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Pо след њих не ко ли ко го ди на, на ро чи то по сле те ро ри стич ког 
на па да на САД, 11. сеп тем бра 2001. го ди не, а у све тлу бор бе 

про тив гло бал ног те ро ри зма, ак ту е ли зу је се и ин тер на ци о на ли зу је 
пи та ње се па ра ти зма уј гур ске ма њи не у ки не ској Aутономној обла-
сти Син ђанг, ко ји се че сто по ве зу је са те ро ри змом и ислам ским 
екс тре ми змом за сту пље ним на про сто ру Цен трал не Ази је. По ред 
ве ли ког зна ча ја ко ји ова ауто ном на област има за ки не ску др жа ву, 
пре све га у еко ном ском, по ли тич ком и без бед но сном сми слу, она 
је до ми нант но на ста ње на број ном ет нич ки тур ском по пу ла ци јом, 
му сли ман ске ве ро и спо ве сти, где се као нај број ни ји из два ја ју Уј гу-
ри. По след њих два де сет го ди на уј гур ски на ци о на ли зам и се па ра-
ти зам, као и вер ски екс тре ми зам у знат ној ме ри на ра ста ју. На во де-
ћи као раз ло ге за то по ли ти ку ки не ске др жа ве пре ма му сли ма ни ма 
у Син ђан гу, по њи ма са др жа ној у „ет нич кој и вер ској дис кри ми-
на ци ји, ко ло ни за ци ји (до се ља ва њем Ха на), не јед на кој рас по де ли 
еко ном ских до ба ра, екс пло а та ци ји и аси ми ла ци ји“ ре ги о на, они 
по ста вља ју озби љан без бед но сни иза зов пред На род ну Ре пу бли ку 
Ки ну, док као свој крај њи ре зул тат има ју от це пље ње Син ђан га и 
ства ра ње не за ви сне др жа ве „Ис точ ни Тур ке стан“. Са дру ге стра не, 
НР Ки на на сто ји да свим рас по ло жи вим сред стви ма од го во ри на 
ова кве иза зо ве. Да ју ћи ауто ном ни ста тус овој ре ги ји, уз за ко но дав-
ство ко је под ра зу ме ва га ран то ва ње основ них пра ва на ци о нал них 
ма њи на и ула га ње у еко ном ски раз вој ре ги о на На род на Ре пу бли ка 
Ки на по ку ша ва да са чу ва свој те ри то ри јал ни ин те гри тет и је дин-
ство ки не ске на ци је.

 По ла зе ћи од то га циљ овог ра да је да опи ше и об ја сни окол но-
сти и раз ло ге ко ји бит но од ре ђу ју на чи не де ло ва ња две ју су прот-
ста вље них стра на у овом су ко бу, пре ко основ них ра сед них ли ни ја 
ки не ског дру штва на про сто ру Син ђан га. Ис тра жи ва ње ће мо усме-
ри ти ка на чи ну на ко ји ин сти ту ци је ути чу на по на ша ње ак те ра (Уј-
гу ра и Ха на) об ли ку ју ћи њи хо ве ин те ре се. По ћи ће мо од то га да су 
про ме не ин сти ту ци ја до ко јих је до шло по сле 1949. го ди не у НР 
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Ки ни и на про сто ру Син ђан га, ко ји до би ја ауто ном ни ста тус, ути-
ца ле на про ме ну по на ша ња и де ло ва ња по је ди на ца и гру па, по себ-
но Уј гу ра. У скла ду са тим основ на те за од ко је у ра ду по ла зи мо је 
да се на овом де лу сво је те ри то ри је НР Ки на су о ча ва са ду бо ким 
ет нич ким, вер ским, кул ту ро ло шким, со цио-еко ном ским и дру гим 
со ци јал ним рас це пи ма из ме ђу две ју ет нич ких гру па (Уј гу ра и Ха-
на) и да су основ ни раз ло зи за ова кве по де ле по ли ти ке НР Ки не 
пре ма овој ауто ном ној обла сти, на ко је се са јед не стра не (уј гур-
ске) гле да као на по ли ти ке при нуд не аси ми ла ци је, вер ске, ет нич ке 
и со ци јал не  дис кри ми на ци је, а са дру ге (др жав не) стра не, као на 
по ли ти ке очу ва ња етничкe, верскe и културолошкe ра зно ли ко сти 
је дин стве не ки не ске на ци је у окви ри ма ме ђу на род но при зна тих 
гра ни ца. 

Пре ма то ме, основ ни ни во ана ли зе, као што је већ ре че но, се 
ба ви со ци јал ним рас це пи ма ко ји по сто је у ки не ском дру штву и то 
на те ри то ри ји Син ђан га. За по тре бе ове ана ли зе ко ри сти ће мо те-
о риј ске мо де ле со ци јал них рас це па Лип се та и Ро ка на, Хер бер та 
Ки чел та и Не на да За ко ше ка.1) У скла ду са тим, пр ви је рас цеп цен
тарпериферија, ко ји се од ре ђу је као те ри то ри јал но-кул тур ни рас-
цеп ко ји на ста је то ком про це са фор ми ра ња на ци о нал них др жа ва, 
а за сно ван је на рас це пу око на чи на уну тра шње ор га ни за ци је др-
жа ве и ње них уста но ва. На кон крет ном при ме ру Ки не по ка за ће мо 
да се овај рас цеп ма ни фе сту је кроз су прот но сти: уни тар на др жа ва 
(Ха ни) - ин ди пен ди сти (Уј гу ри) и кроз су прот но сти: цен тар (Пе-
кинг, Урум ћи-Ха ни) – пе ри фе ри ја (Каш гар-Уј гу ри). Дру ги мо дел 
дру штве них рас це па је за сно ван на идеолошкокултурномрасцепу, 
а ко ји по чи ва на раз ли чи тим за ми сли ма со ци о кул тур них иден ти-
те та. Ка да то пре ве де мо на ки не ску др жа ву по ка за ће мо да је ки не-
ско дру штво на овом де лу сво је те ри то ри је по де ље но по ли ни ја ма: 
до ми нант на кул ту ра (хан ска) – суб кул ту ра (уј гур ска) и мо дер ни-
стич ко (Ха ни) – тра ди ци о нал но (Уј гу ри), и по ли ни ја ма се ку лар но 
(Ха ни) – ре ли гиј ско (ислам-Уј гу ри). Тре ћи мо дел је од ре ђен социо
економскимрасцепом ко ји се за сни ва на бор би око ре сур са. Ка ко 
ће мо по ка за ти на при ме ру ки не ског дру штва то би био рас цеп: тр-
жи шна ало ка ци ја (Уј гу ри) – др жав на ре ди стри бу ци ја (Ха ни). 

1 Видети о томе: Славиша Орловић, „Партијски систем Србије“, у Партијеиизбориу
Србији,20година (Приредио: Славиша Орловић), Фондација Friedrich Ebert Stiftung, 
Факултет политичких наука-Центар за демократију, Београд 2011, стр. 13-15. и Зоран 
Стојиљковић, „Социјални расцепи и поље политике“, у ПартијеиизбориуСрбији,20
година (Приредио: Славиша Орловић), Фондација Friedrich Ebert Stiftung, Факултет 
политичких наука-Центар за демократију, Београд 2011, стр. 71-78.
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АУТОНОМНАОБЛАСТСИНЂАНГ–ОПШТИПОДАЦИ

Ауто ном на област Син ђанг Уј гур  је област ко ја се на ла зи на 
се ве ро за па ду НР Ки не и об у хва та по вр ши ну од 1.646.900 ква драт-
них ки ло ме та ра, што је јед на ше сти на од укуп не те ри то ри је НР 
Ки не. Син ђанг де ли гра ни це са Ру си јом, Мон го ли јом, Ка зах ста-
ном, Кир ги ста ном, Та џи ки ста ном, Ав га ни ста ном, Па ки ста ном и 
Ин ди јом и то у ду жи ни од 5.600 ки ло ме та ра.

Та бе ла 1. Ет нич ка струк ту ра Ауто ном не обла сти Син ђанг

Ет нич ка гру па По пу ла ци ја %
Уј гу ри 9.651.000 46,05
Ха ни 8.239.000 40,00
Ка за ци 1.484.839 7,08
Хуи 943.000 4,5
Кир ги зи 182.000 0,87
Мон го ли 177.000 0,86
Та џи ци 45.000 0,22
Си бе 42.000 0,21
Ман џу ри 26.000 0,12
Уз бе ци 16.000 0,07
Ру си 12.000 0,06
Ду ри 6.700 0,03
Та та ри 4.700 0,02
Оста ли 124.500 0,59

Из вор: In for ma tion Of fi ce of the Sta te Co un ci lof the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na, 
WhitePaperonDevelopmentandProgressinXinjiang,V.UpholdingEthnicEquality
andUnity, Sep tem ber 21, 2009, Be i jing, /12/10/2010/,http://www.chi na daily.com.cn/

et hnic/2009-09/21/con tent_8717461.htm

Ову област на ста њу је око 20 ми ли о на ста нов ни ка са око 55 
ет нич ких гру па. Нај број ни ју ет нич ку гру па ци ју чи не Уј гу ри са 
при бли жно де вет и по ми ли о на при пад ни ка, док се на дру гом ме-
сту по број но сти на ла зе Хан Ки не зи са по пу ла ци јом од 8.239.000.2) 
До ми нант но Хан Ки не зи на се ља ва ју глав ни град Урум ћи и област 
око ње га, од но сно се вер не де ло ве Син ђан га, док у ве ћем бро ју Уј-
гу ри на ста њу ју ју жне де ло ве Син ђан га. Сма тра се да глав ни град 

2) Information Office of the State Councilof the People’s Republic of China, WhitePaperon
DevelopmentandProgress inXinjiang,V.UpholdingEthnicEqualityandUnity, Beijing, 
2009,/12/10/2010/,http://www.chinаdaily.com.cn/ethnic/2009-09/21/content_8717461.htm
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Урум ћи на се ља ва ско ро 80% Хан Ки не за,3) док се као ве о ма би-
тан део Син ђан га за Уј гу ре из два ја град Каш гар и област око овог 
гра да. Ову област и сам град, да кле, пре те жно на се ља ва уј гур ска 
на ци о нал на ма њи на. Про це на је да град Каш гар на ста њу је пре ко 
70% уј гур ског ста нов ни штва, док оста так от па да на Хан Ки не зе и 
дру ге. То на рав но не зна чи да ни јед ни ни дру ги не жи ве у дру гим 
де ло ви ма Син ђан га. 

С об зи ром на ви сок сте пен мул ти ет нич но сти Син ђанг ка рак-
те ри ше и мул ти кон фе си о нал ност. Пре до ла ска исла ма, на овим 
про сто ри ма био је за сту пљен зо ро а стри зам, бу ди зам, та о и зам као 
и дру ге ре ли ги је и уче ња. Од кра ја 9. ве ка, ка да про ди ре на ово 
под ру чи је, до 16. ве ка, ислам по ста је нај ра спро стра ње ни ја ре ли ги-
ја. Да нас, глав не ре ли ги је у Син ђан гу су ислам, бу ди зам, про тен-
ста ти зам, пра во сла вље, ка то ли чан ство и та о и зам. Број ислам ских 
вер ни ка у овој обла сти кре ђе се око је да на ест ми ли о на. Нај ве ћи 
про це нат од то га су Уј гу ри, док му сли ман ску ре ли ги ју на овим 
про сто ри ма прак ти ку ју још и Ка за ци, Кир ги зи, Хуи и дру ги.4)

Син ђанг уну тар ад ми ни стра тив не ор га ни за ци је НР Ки не има 
ста тус ауто ном не обла сти, по ред још че ти ри та квих обла сти, ко је 
има ју од ре ђен сте пен са мо у пра ве. Ауто ном не обла сти су на ста ле 
у оним де ло ви ма зе мље где пре те жно жи ве ет нич ке ма њи не, као 
што је то слу чај са Син ђан гом у ко јој до ми ни ра уј гур ска ет нич ка 
ма њи на.5) Ста тус ауто ном не обла сти сти че 1955. го ди не. Ауто ном-
на област Син ђанг се да ље са сто ји из се дам пре фек ту ра, пет ауто-
ном них пре фек ту ра и два гра да, где се да ље сва ко од њих до дат но 
са сто ји од ни жих ни воа ад ми ни стра тив них је ди ни ца. Та ко ђе, за 
сва ку ауто ном ну област пред ви ђе но је и по сто ја ње ор га на са мо у-
пра ве као што су на род ни кон гре си и вла де. Пред ви ђе но је да се на 
че лу ових ор га на на ла зе при пад ни ци оне ет нич ке гру пе по ко јој је 
и ауто ном на ре ги ја до би ла тај ста тус, од но сно она ко ја чи ни ве ћи-
ну. На рав но, и при пад ни ци дру гих ма њин ских гру па мо ра ју би ти 

3) Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous
Peoples  China : Uyghurs, July 2008,  /03/01/2011/, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/49749d3c4b.html

4) Information Office of the State Councilof the People’s Republic of China, WhitePaperon
DevelopmentandProgress inXinjiang,V.UpholdingEthnicEqualityandUnity, Septem-
ber 21, 2009, Beijing, /12/10/2010/,http://www.chinadaily.com.cn/ethnic/2009-09/21/con-
tent_8717461.htm

5) Драгана Митровић, „Опште одлике савременог политичког система НР Кине“, у 
Политичкисистемиазијскихземаља, (приредила: Митровић, Д.), Регионалне студије 
Азије, Факултет политичких наука, Београд, 2009. 
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пред ста вље ни у ор га ни ма ауто ном не обла сти.6) Мно ги кри ти ча ри 
по ли тич ког и дру штве ног си сте ма Ки не сма тра ју да је без об зи ра 
на ова кав сте пен ауто но ми је од лу чу ју ћу реч о бит ним пи та њи ма 
ве за ним за ауто ном ну област, ипак има Ко му ни стич ка пар ти ја и 
ње ни ор га ни. Прак са по ка зу је да је се кре тар ко ми те та Ко му ни-
стич ке пар ти је у Син ђан гу го то во увек Хан Ки нез. 

Име Син ђанг ова област до би ја за вре ме вла да ви не Ћинг ди на-
сти је и зна чи “но ва гра ни ца“. Пре то га, сма тра се, да су Ки не зи за 
ову област ко ри сти ли на зив „За пад не обла сти“. 

Ге о граф ски, али и у сва ком дру гом сми слу по сма тра но ова 
област се са сто ји од два одво је на де ла, два ба се на, ко ји су окру же-
ни и по де ље ни ве ли ким пла нин ским вен ци ма. Оба ова де ла има-
ју до ста раз ли чи тих исто риј ских ис ку ства и број не кул ту ро ло шке 
раз ли ке.7) Та рим ски ба сен, ко ји је и нај ве ћи у Ки ни, је јед на од тих 
це ли на, ко ја се на ла зи на ју гу ове обла сти и та ко фор ми ра тзв. Ју-
жни Син ђанг. Дру ги део је Се вер ни Син ђанг, од но сно ба сен Џун-
га ри ја. 

Глав на од ли ка Син ђан га, ка да су у пи та њу при род ни ре сур си 
је су наф та и при род ни гас. Око 25 про це на та од укуп них ре зер ви 
ки не ске др жа ве на ла зе се у Син ђан гу. Син ђанг је че твр ти нај ве ћи 
ре ги он за про из вод њу наф те у Ки ни,8) а из два ја се као пр ви по про-
из вод њи при род ног га са.9) У Син ђан гу се на ла зе и за вид не ре зер ве 
угља.

КРАТАКИСТОРИЈСКИОСВРТ–СИНЂАНГ
ПРЕОСНИВАЊАНРКИНЕ

По ла зе ћи од то га да обе стра не у овом су ко бу ар гу ме не те за 
по твр ду свог ста но ви шта нај ви ше тра же у про шло сти ка ко би по-
твр ди ли сво је исто риј ско пра во на ову те ри то ри ју, упра во се об ја-
шње ње по је ди них исто риј ских окол но сти по ка зу је ве о ма бит ним. 

6) Драгана Митровић, „Опште одлике савременог политичког система НР Кине“, op. cit.
7) Michael Dillon, Xinjiang – China`s Musllim far NorthWest, RoutledgeCurzon, London, 

2004, pp. 3-7. 
8) James A. Millward, EurasianCrossroads:AhistoryofXinjiang,Columbia University Press, 

New York, 2007, p. 301.
9) Information Office of the State Councilof the People’s Republic of China, WhitePaperon

DevelopmentandProgressinXinjiang,I.SwifteconomicDevelopmnet, September 21, 2009, 
Beijing, /12/10/2010/, http://www.chinadaily.com.cn/ethnic/2009-09/21/content_8717461.
htm
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Ка ко зва нич на ки не ска исто ри о гра фи ја, та ко и уј гур ски из во ри 
сма тра ју да су Хан Ки не зи, од но сно Уј гу ри, на род ко ји је пр ви на-
се ља вао ове про сто ре и да сто га има исто риј ско пра во да на ње му 
ор га ни зу ју сво ју др жа ву. Због свог ге о граф ског по ло жа ја, ово је 
би ла те ри то ри ја на ко јој су се „ло ми ла ко пља“ мно гих вла да ра и за-
во је ва ча. Ова област је од у век пред ста вља ла коп не ну спо ну Евро пе 
и Ази је, и као та ква на ла зи ла се и на чу ве ном „Пу ту сви ле“. На 
овом про сто ру се су сре тао, ра то вао али и ме ђу соб но ко ег зи сти рао 
ве ли ки број раз ли чи тих пле ме на и на ро да. То је ујед но пред ста-
вља ло и до дир њи хо вих кул ту ра, је зи ка и ве ро ва ња. И дан да нас 
ова област је ра зно ли ка по кул ту ра ма, ве ро ва њи ма и оби ча ји ма 
љу ди ко ји на ње ној те ри то ри ји жи ве. Глав на ка рак те ри сти ка Син-
ђан га кроз ве ко ве је сте да је ово би ла област ин тер ак ци је из ме ђу 
но мад ских си ла, пре све га оних ко је су на ста ја ле на про сто ри ма 
Мон го ли је, са јед не стра не и ло кал них аграр них др жа ва ко је су на-
ста ја ле у ње го вим оаза ма са дру ге, и Ки не са тре ће. Пре ма то ме, 
„исто ри ја Син ђан га ни је исто ри ја са мо јед не на ци је већ је исто ри ја 
мно гих ин тер ак ту ју ћих на ро да, кул ту ра и др жа ва“.10) Пре до ла ска 
Ха на, тур ска пле ме на чи ја је пра по стој би на нај ве ро ват ни је би ла на 
про сто ру да на шње Мон го ли је, до ми ни ра ла су на овом про сто ру. У 
су ко бу са њи ма, ки не ске ди на сти је су по сте пе но успе ва ле да део 
по део те ри то ри је Син ђан га ста ве под сво ју др жав ну власт. Танг 
ди на сти ја (618-906.) успе ва оно што Хан ди на сти ја (206. п.н.е. до 
220. н.е.) ни је, а то је да по ред ју жних де ло ва, под свој ди рект ни 
ути цај под ве де и се вер не де ло ве Син ђан га - Џун га ри ју. Ко нач но 
ди на сти ја Ђинг (1644-1912) успе ва да Син ђанг у це ли ни укљу чи 
у сво ју др жа ву као про вин ци ју. Та да Син ђанг и до би ја овај на зив 
ко ји зна чи „но ве гра ни це“.11) 

Услед по ли тич ких про ме на у Ки ни, од но сно па дом Ђинг ди-
на сти је и ус по ста вља њем ре пу бли ке до ла зи до по ли тич ких про ме-
на и у са мом Син ђан гу. То ком овог пе ри о да од 1912-1949. ре ги он 
је био под упра вом вој них за по вед ни ка ко ји су се сме њи ва ли на 
вла сти. Та ко ђе, овај ре ги он је тр пео и по ли тич ке ути ца је спо ља, 
пре све га у ви ду ко му ни зма нај ви ше из Со вјет ског Са ве за, док је 
исто вре ме но ја чао и на ци о на ли зам код на ро да ко ји су ту жи ве ли, 
по себ но код Уј гу ра. Све ово је ути ца ло на то да овај пе ри од ка-

10) James A. Millward, EurasianCrossroads:AhistoryofXinjiang,Columbia University Press, 
New York, 2007, p. xiv

11) Детаљније о овом периоду историје Синђанга видети: James A. Millward, Eurasian
Crossroads:AhistoryofXinjiang,Columbia University Press, New York, 2007. 
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рак те ри шу су ко би из ме ђу му сли ма на (Уј гу ра, Ка за ка и дру гих) и 
хан ских вла сти, што је ре зур ти ра ло и фор ми ра њем две ју „му сли-
ман ских“ ре пу бли ка – пр ва ко ја је тра ја ла од 1933-1934. и дру га 
ре пу бли ка Ис точ ни Тур ке стан, ко ја је тра ја ла од 1944-1949. го ди-
не. По бе дом у гра ђан ском ра ту, Ко му ни стич ка пар ти ја Ки не 1949. 
го ди не ус по ста вља На род ну ре пу бли ку Ки ну и сво ју власт на це лој 
ње ној те ри то ри ји укљу чу ју ћи и Син ђанг.12)  

СОЦИЈАЛНИРАСЦЕПИИЗАХТЕВИЗАСЕЦЕСИЈОМУ
СИНЂАНГУОДОСНИВАЊАНРКИНЕ

Не ко ли ко је бит них та ча ка спо ре ња се па ра ти стич ких ор га ни-
за ци ја и њи хо вих при ста ли ца у Син ђан гу и цен трал них др жав них 
вла сти. Гле да но са јед не стра не, уј гур ских се па ра ти ста, то су раз-
ло зи не за до вољ ства ки не ском вла шћу, са дру ге стра не, ки не ских 
цен трал них вла сти, то је зва нич на по ли ти ка по ко јој све што се 
чи ни у Син ђан гу пред ста вља на сто ја ње очу ва ња кул ту ро ло шке и 
ет нич ке ра зно ли ко сти и бо гат ства је дин стве не мул ти ет нич ке Ки-
не, као и еко ном ског раз во ја и про гре са са мог ре ги о на. Те тач ке 
би би ле:

- ими гра ци ја Ха на у ре ги он – „ко ло ни за ци ја“ или пра во сло-
бо де кре та ња и на ста њи ва ња,

- „екс пло а та ци ја ре сур са Син ђан га“ или по ку шај еко ном ског 
раз во ја и на прет ка

- „вер ска дис кри ми на ци ја, ру ше ње кул тур ног иден ти те та, 
аси ми ла ци ја“ или   по што ва ње пра ва ма њи на и очу ва ње ет-
нич ке ра зно ли ко сти је дин стве не ки не ске на ци је и 

- „бор ба за сло бо ду“ или се па ра ти зам, екс тре ми зам и те ро ри-
зам.

РАСЦЕПЦЕНТАРПЕРИФЕРИЈА

По ли тич ке и еко ном ске ре фор ме ко је су се до го ди ле у Ки ни 
по сле 1949. го ди не, од ви ја ле су се и у Син ђан гу као са став ном де-
лу ки не ске др жа ве. Не ко ли ко је бит них про це са ко ји се од ви ја ју 
у то вре ме, а ко ји су би ли усме ре ни ка кон со ли да ци ји вла сти Ко-
му ни стич ке пар ти је Ки не у Син ђан гу, и ко ји су у не ко ли ко, ја ча-

12) Детаљније о овом периоду историје Синђанга видети: Michael E. Clarke, Xinjiangand
China’sRiseinCentralAsia:AHistory, Routledge, New York, 2011.
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ле со ци јал не рас це пе из ме ђу Ха на и Уј гу ра. То би би ли: про цес 
фор ми ра ња но вих ло кал них ад мин стра тив них и пар тиј ских ор га-
на, ими гра ци ја Ха на у ре ги он, ре гру то ва ње пар тиј ских чла но ва 
из ре до ва не хан ског ста нов ни штва, ели ми на ци ја тур ских ли де ра 
из пе ри о да дру ге Ре пу бли ке Ис точ ни Тур ке стан, кам па ње про тив 
кон тра ре во лу ци о нар них ак тив но сти, зе мљи шна ре фор ма, уво ђе ње 
ста ту са ауто ном не обла сти, а ка сни је, у то ку Кул тур не ре во лу ци је и 
кам па ње у су зби ја њу ло кал ног на ци о на ли зма, су зби ја ње ре ли ги је 
и огра ни ча ва ње пра ва на ци о нал них ма њи на на мно ге дру ге на чи-
не. Бит на ка рак те ри сти ка ових про ме на је сте и пре ме шта ње цен-
тра еко ном ске, по ли тич ке мо ће и дру гих дру штве них ак тив но сти 
из Каш га ра, и дру гих гра до ва у ко ји ма је тра ди ци о нал но ова моћ 
би ла скон цен три са на ка Урум ћи ју, што на да ље иза зи ва про ме не у 
де мо гра фи ји и укуп ном жи во ту у Син ђан гу.13) Про цес ими гра ци је 
Ха на у ре ги он, и не са мо Ха на не го и при пад ни ка дру гих ет нич ких 
гру па, би ло да је од др жа ве ор га ни зо ван, би ло да је спон тан, иза зи-
вао је низ про ме на у де мо граф ској и ет нич кој сли ци Син ђан га. Под 
ова квим окол но сти ма, до шло је до не ко ли ко бит них про ме на ко је 
од ре ђу ју од но се две ју нај ве ћих ет нич ких гру па у Син ђан гу – Уј гу-
ра и Ха на. Пр ва про ме на је сте по ве ћа ње укуп ног бро ја ста нов ни ка 
Син ђан га и то по про сеч ној го ди шњој сто пи од око 2,9% у пе ри о ду 
од 1945. го ди не до 2008. го ди не.14) На и ме, у Син ђан гу је 1945. го-
ди не жи ве ло око 3,6 ми ли о на ста нов ни ка док да нас ову те ри то ри ју 
на се ља ва око 20 ми ли о на љу ди, што ни је по сле ди ца са мо до се ља-
ва ња Ха на у ре ги он већ и раст по пу ла ци је ма њин ских ет нич ких 
гру па ( о ра сту укуп не по пу ла ци је Ауто ном не обла сти Син ђанг од 
1945-2008. го ди не ви де ти гра фи кон 1). 

13) Stanley Toops, „Demographics and Development in Xinjiang after 1949“, EastWestCenter, 
Washington 2004.

14) Anthony Howell, C. Cindy Fan,„Migration and Inequality in Xinjiang: A Survey of Han and 
Uyghur Migrants in Urumqi“, EurasianGeographyandEconomics, No. 1, 2011, p. 125.
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Гра фи кон 1. Раст укуп не по пу ла ци је Ауто ном не обла сти Син ђан га

Из вор: Ant hony Ho well, C. Cindy Fan,MigrationandInequalityinXinjiang:ASur
veyofHanandUyghurMigrantsinUrumqi, Eura sian Ge o graphy and Eco no mics, 

No.1, 2011, p. 123

Дру га од тих про ме на је сте по ве ћа ња укуп ног бро ја ет нич ких 
гру па на овом про сто ру. У до ку мен ту ки не ске вла де „Историјаи
развојСинђанга„ из 2003. го ди не на во ди се да у Син ђан гу жи ви 
47 раз ли чи тих ет нич ких гру па15), док се у до ку мен ту„Белакњигао
развојуипрогресууСинђангу“ из 2009. го ди не на во ди да Син ђанг 
са да на се ља ва 55 ет нич ких гру па.16) Нај број ни је, њих три на ест, на-
ве де не су у та бе ли 1 у пр вој гла ви ра да. По ред то га и број при пад-
ни ка сва ке ет нич ке гру пе по је ди нач но се уве ћа ва, а као још јед на 
од про ме на ко је на ста ју у де мо граф ској и ет нич кој струк ту ри је сте 
и то да се удео ет нич ких гру па у њи хо вим тра ди ци о нал ним сре ди-
на мау ко ји ма су чи ни ли ве ћи ну, сма њу је (то је ка рак те ри стич но за 
ју жне де ло ве Син ђан га, ко ју тра ди ци о нал но ве ћин ски на се ља ва ју 
Уј гу ри). До бит них про ме на до шло је и ка да је реч о број ча ном од-
но су две ју нај ве ћих ет нич ких гру па, Уј гу ра и Хан Ки не за. Уј гур-
ска по по у ла ци ја је 1949. го ди не чи ни ла пре ко 75% ста нов ни штва 
Син ђан га, да би да нас са чи ња ва ла ма ње од 50%, док је Ха на би ло 
ма ње од 5%, да би да нас њи хов удео у укуп ном ста нов ни штву Син-

15) Information Office of the State Council of the People’s Republic of China, HistoryandDe
velopmentofXinjiang,Foreword, May 2003, Beijing, 09/11/2010/,  http://www.china.org.
cn/e-white/20030526/index.htm

16) Information Office of the State Councilof the People’s Republic of China,WhitePaperon
DevelopmentandProgress inXinjiang,V.UpholdingEthnicEqualityandUnity,Septem-
ber 21, 2009, Beijing,/12/10/2010/,http://www.chinadaily.com.cn/ethnic/2009-09/21/con-
tent_8717461.htm
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ђан га до сти гао ско ро 40%.17), као што се мо же ви де ти на гра фи ко-
ну 2. 

Гра фи кон 2. Хан ска и уј гур ска по пу ла ци ја у Син ђан гу  
1949. и 2007. го ди не

0% 20% 40% 60% 80%

1949

2007

Хан Кинези

Ујгури

Извор:Information Office of the State Councilof the People’s Republic of China, 
Beijing,WhitePaperonDevelopmentandProgressinXinjiang,V.UpholdingEthnic
EqualityandUnity,September 21, 2009, /12/10/2010/,http://www.chinаdaily.com.cn/

ethnic/2009-09/21/content_8717461.htm

У те ри то ри ја лом рас по ре ду Уј гу ра и Ха на, бит на од ли ка је и 
та да Ха ни пре те жно на се ља ва ју се вер не де ло ве Син ђа га и ур ба не 
обла сти, док Уј гу ри ве ћи ну чи не у ју жним де ло ви ма Син ђа га и ру-
рал ним обла сти ма.

Све ове про ме не у де мо граф ској и ет нич кој струк ту ри Син-
ђан га, за пра во, иза зи ва ју и про ме не у мно гим дру гим обла сти ма, а 
оно што се мо же од ре ди ти као њи хо ва нај бит ни ја по сле ди ца је то, 
као што се и ра ни је до га ђа ло, про ме на со цио-еко ном ске струк ту ре. 
Основ но пи та ње ко је се ов де по ста вља је сте да ли је овај про цес 
ми гра ци је Ха на у ре ги он, ње га ста би ли зо вао, што је и би ла иде ја 
цен трал них вла сти, или се де си ло са свим су прот но. Уј гу ри, углав-
ном при ста ли це ве ће ауто но ми је или пак се це си је, сма тра ју да је 
ова кав при лив Ха на глав ни раз лог де ста би ли за ци је ре ги о на и не за-
до вољ ства код Уј гу ра, пре све га због ути ца ја ко је он има на чи тав 
дру штве ни жи вот Син ђан га.18) 

17) Michael Dillon, Xinjiang – China`s Musllim far NorthWest, RoutledgeCurzon, London, 
2004, p. 75.

18)  Yuhui Li, „No tes on the Chi ne se Go vern ment’s Han dling of the Uru mqi Ri ot in Xin ji ang“,
ChinaandEurasiaForumQuarterly, Vol. 7, No. 4, Was hing ton, 2009, pp. 11-15.
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Пре ма зва нич ним ки не ским из во ри ма овај си стем ре ги о нал не 
ауто но ми је за ет нич ке ма њи не пред ста вља осно ву по ли тич ког си-
сте ма др жа ве и при ви ле го ва них пра ва ма њин ских ет нич ких за јед-
ни ца.19) Пре ма то ме не ки од глав них прин ци па ки не ске по ли ти ке 
пре ма на ци о нал ним ма њи на ма би би ли:

- прин цип јед на ко сти и је дин ства свих на ци о нал них ма њи на 
у др жа ви,

- прин цип ре ги о нал не ауто но ми је за на ци о нал не ма њи не,
- прин цип еко ном ског и со ци јал ног раз во ја ре ги о на у ко ји ма 

жи ве на ци о нал не ма њи не,
- прин цип еду ка ци је и за по шља ва ња др жав них ка дро ва из ре-

до ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на,
- прин цип пла ни ра ња по ро ди це по ко ме је на ци о нал ним ма-

њи на ма до зво ље но да има ју ви ше од јед ног де те та и дру ги.
По ла зе ћи од ста во ва ки не ских вла сти из не тих још 1949. го-

ди не и од пр вог Уста ва НР Ки не 1954. го ди не, а ко ји су у сво јој 
осно ви са др жа ли га ран ци је о јед на ко сти свих на ци о нал них гру па 
у Ки ни, као и ус по ста вља ње ауто ном ног ста ту са у оним обла сти ма 
у ко ји ма ве ћин ски жи ви не хан ско ста нов ни штво, 1955. го ди не, по-
сте пе но, од ни жих ка ви шим сте пе ни ма ад ми ни стра тив не ор га ни-
за ци је фор ми ра на је и Ауто ном на област Син ђанг Уј гур. На че ло 
ре ги о нал не вла де по ста вља се Уј гур, Сај фи дин Азиз (SayfidinAzi
zi), док Хан Ки не зи за у зи ма ју по зи ци је на че лу Ко му ни стич ке пар-
ти је и вој ске у Син ђан гу. Ки не ска по ли ти ка пре ма на ци о на лим 
ма њи на ма, у сво јим по чет ним фа за ма, по по је ди ним схва та њи ма, 
по чи ва на слич ним прин ци пи ма по ли ти ке Со вјет ског Са ве за пре ма 
овом пи та њу, а у чи јој се осно ви на ла зи прин цип да ва ња од ре ђе ног 
сте пе на ауто но ми је ма њин ским на ро ди ма, одр жа ва ју ћи та ко њи хо-
ве оби ча је, је зик и ре ли ги ју чи ме би се обла сти у ко ји ма они жи ве 
па ци фи ко ва ле и ја че ин те гри са ле у др жа ву као це ли ну.20) Ме ђу тим, 
док је Со вјет ски Са вез при хва тио мо дел фе де рал не др жа ве, Ки на 
то ни је учи ни ла. Обла сти ко је су пред мет ове по ли ти ке ни су до би-
ле ста тус ре пу бли ке, ка ко је то би ло у Со вјет ском Са ве зу. Ор га ни 

19) In for ma tion Of fi ce of the Sta te Co un cil of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na, RegionalAuto
nomyforEthnicMinoritiesinChina,IIThePoliticalStatusofRegionalAutonomyforEthnic
Minoritiesand theEstablishmentofEthnicAutonomousAreas,(1)ThePoliticalStatusof
RegionalAutonomyforEthnicMinorities, Fe bru ary 2005, Be i jing, 27/12/2010/, http://www.
chi na daily.com.cn/et hnic/2009-08/12/con tent_8559271.htm

20) Ви де ти о то ме: Mat thew Mo neyhon, „Con trol ling Xin ji ang: Auto nomy on Chi na’s “New 
Fron ti er”, AsianPacificLaw&PolicyJournal, Vol. 3, 2002.
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ауто ном не обла сти су у од но су суб ор ди на ци је са цен трал ним ор га-
ни ма вла сти.21) По при ста ли ца ма ве ће ауто но ми је, ова кав на чин са-
мо у пра ве, као и ње го ве прак тич не им пли ка ци је пред ста вља ју је дан 
од еле ме на та да се зах те ва про ме на ауто ном ног ста ту са Син ђан га 
ка ве ћим над ле жно сти ма и пра ви ма на ци о нал них ма њи на, ко ја су 
у ова квим окол но сти ма на вод но угро же на. Осно ва овог со ци јал ног 
рас це па из ме ђу Ха на и Уј гу ра у Син ђан гу је сте рас цеп цен тар-пе-
ри фе ри ја. Ово ни је но ви на ко ја на ста је фор ми ра њем НР Ки не већ 
је и ка рак те ри сти ка ки не ске др жа ве и у ра ни јим пе ри о ди ма ње-
ног исто риј ског по сто ја ња. Стејн Ро кан ис ти че да про цес из град ње 
јед не по ли тич ке за јед ни це ка рак те ри ше де мар ка ци ја ње них спољ-
них гра ни ца као је дан про цес и ње но уну тра шње струк ту ир ње као 
дру ги.22) Ово се ла ко за па жа, као што смо ра ни је у ра ду ви де ли, на 
при ме ру кон со ли да ци је вла сти у НР Ки ни по сле 1945. го ди не. Пре-
ма то ме, ова два про це са су од ли ке „цен тра“ у на шем слу ча ју цен-
трал них вла сти у Пе кин гу. По ла зе ћи од то га на овом ме сту по треб-
но је од ре ди ти шта се под ра зу ме ва под тер ми ном „цен тар“, а шта 
под тер ми ном „пе ри фе ри ја“. Стејн Ро кан де фи ни ше да је цен тар 
она „при ви ле го ва на ло ка ци ја ко ја има кон тро лу над глав ним то ко-
ви ма тран сак ци ја (у ши рем сми слу ре чи -  прим.ауто ра) и ин фор-
ма ци ја уну тар јед не те ри то ри је.“23) Да кле, по Ро ка ну, а ка ко на во ди 
Трулс Вин је (Truls Win je), мо же мо го во ри ти о три ти па цен та ра, 
стим да по сто ји мо гућ ност да се сва три на ла зе у јед ном, као што 
је слу чај у на шем при ме ру. Реч је о еко ном ском цен тру, кул тур ном 
цен тру и вој но-ад ми ни стра тив ном цен тру.24) У на шем слу ча ју то је 
Пе кинг у ши рем сми слу, од но сно Урум ћи у ужем. Урум ћи је вре-
ме ном по стао глав ни ад ми ни стра тив но- кул тур ни и ин ду стриј ски 
цен тар овог де ла Ки не, али је ујед но и нај ве ћи град у Син ђан гу где 
до ми нант но жи ве Ха ни.  По не ким ми шље њи ма ово је за Син ђанг 
за пра во зна чи ло ње го ву „ре о ри јен та ци ју ка Пе кин гу“, уз исто вре-
ме но сла бље ње Каш га ра као цен тра мо ћи у ко ме пак до ми нант но 

21) In for ma tion Of fi ce of the Sta te Co un cil of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na, RegionalAuto
nomy for EthnicMinorities in China, III. The Right of SelfGovernment of EthnicAuto
nomous Area, Fe bru ary 2005, Be i jing, /27/12/2010/, http://www.chi na daily.com.cn/et-
hnic/2009-08/12/con tent_8559271.htm

22) На ве де но пре ма: Truls Win je, Xinjiang:Acentreperipheryconflictindisplay:Ananalysis
of theChinese state and nationbuildingmachinery in Xinjiang and themobilization of
Uyghurcountercultures,Ma ster the sis, De part ment of Po li ti cal Sci en ce, Uni ver sity of Oslo, 
2007, до ступ но на: htpp://www.duo.uio.no/publ/statsvitenskap/2007/65150/oppgaven.pdf, 
стр. 3 1. 

23)  Truls Winje ,  op. ci t., стр. 33.
24) Исто



- 280 -

СОЦИЈАЛНИРАСЦЕПИИЗАХТЕВИЗАСЕЦЕСИЈОМ...ДраганТраиловић

жи ве Уј гу ри25), ко ји са да по ста је пе ри фе ри ја. Пе ри фе ри ју по Ро-
ка ну од ли ку ју сле де ће од ред бе: за ви сност од цен тра (еко ном ска 
нај че шће), дис тан ца (нај че шће у ге о граф ском сми слу) и раз ли ко-
ва ње (по сто ја ње осе ћа ја од вје ног и по себ ног иден ти те та у од но су 
на цен тар).26) 

У осно ви овог рас це па сто ји и су штин ско раз ми мо и ла же ње у 
по гле ду на чи на ор га ни за ци је др жа ве на овом про сто ру. НР Ки на у 
про це су из град ње сво је на ци о нал не др жа ве на сто ји да овај ре ги он 
ин те гри ше у њу као са став ни део, а овај про цес је за сно ван на два 
прин ци па. Је дан је сте цен тра ли зо ва на и ја ка др жав на ад ми ни стра-
ци ја и па ра лел но са тим до бро ор га ни зо ва на Ко му ни стич ка пар-
ти ја на овом про сто ру, као и у це лој Ки ни, док је дру ги прин цип 
из град ња је дин стве не ки не ске на ци је кроз кон цепт зонгхуаминцу 
(Zhonghuaminzu).Овај по јам у мо дер ном сми слу озна ча ва ки не ску 
на ци ју као це ли ну, да кле Ки не зе не ве за но за ет нич ке раз ли ке. Са 
дру ге стра не сто ји онај део уј гур ске ет нич ке гру пе ко ји се про ти ви 
ово ме и ко ји је усме рен на от це пље ње од Ки не и фор ми ра ње соп-
стве не др жа ве. У осно ви овог при сту па је сте да се уј гур ски иден-
ти тет, је зик и кул ту ра мо гу са чу ва ти је ди но се це си јом од Ки не и 
осни ва њем са мо стал не др жа ве. Ме ђу тим, ни ме ђу за го вор ни ци ма 
се це си је и ства ра ња не за ви сне уј гур ске др жа ве не по сто ји је дин-
ствен при ступ оства ре њу овог ци ља. Основ на раз ли ка је у на чи ни-
ма, од но сно сред стви ма ње го вог оства ре ња. Док јед ни за го ва ра ју 
на из глед са мо мир на и по ли тич ка сред ства, дру ги пак за го ва ра ју 
на сил на сред ства и при ме ну ору жа не си ле. Та ко ђе, бит на ли ни ја 
по де ле код се па ра ти ста огле да се у то ме да су јед ни се ку ла ри сти,27) 
док су дру ги ре ли ги о зни ак ти ви сти ко ји на сто је да се у Син ђан гу 
оства ри од ре ђен сте пен ислам ске вла сти. Че сто је уоч љи во да ми-
ли тант не уј гур ске гру пе има ју не га ти ван од нос пре ма уј гур ским 
ауто но ма ши ма, пре ма за го вор ни ци ма ин те гра ци је и аси ми ла ци је 
исто као и пре ма хан ским вла сти ма. У скла ду са тим че сто се до га-
ђа ло да жр тве уј гур ског ми ли та ри зма бу ду и са ми Уј гу ри.28)

25) St anley Toops,  „ Demo graphics and Development in  Xinjiang after 1949“,EastWestCenter, 
N o. 1,  Wa shing ton , 2004,  p . 7 .

26) Trul s  Winje, op. cit .,  стр. 34 .
27) На пример, Народна партија Источног Туркестана, основана је 1968. године и своје 

политичке идеје заснивала је на марксистичким основама.
28) Graham E. Fuller, S Frederick Starr, „The Xinjiang Problem“, Central Asia-Caucasus Insti-

tute, 2003, /05/01/2011/, http://www.silkroadstudies.org/docs/publications/OLD/xinjiang_fi-
nal.pdf
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ИДЕОЛОШКОКУЛТУРНИРАСЦЕП

Јед на од глав них та ча ка по ли ти ке Ки не пре ма ауто ном ној 
обла сти Син ђанг и про бле ма уј гур ског на ци о на ли зма и се па ра ти-
зма огле да се у на сто ја њу да се, ка ко за кон ски, та ко и прак тич но, 
про мо ви шу и шти те пра ва на ци о нал них ма њи на. Пре ма зва нич-
ним ки не ским из во ри ма основ ни прин цип од но ше ња пре ма про-
бле ми ма ма њин ских ет нич ких гру па, је сте пре по зна ва ње по сто-
ја ња сва ке ет нич ке гру пе и га ран то ва ње јед на ких пра ва сва кој од 
њих у сва ком по гле ду, што сва ка ко има ве ли ки зна чај с об зи ром 
на огром ну де мо граф ску до ми на ци ју Хан Ки не за. У том прав цу, 
основ но сред ство за оства ре ње ових пра ва Ки на ви ди у си сте му 
ре ги о нал не ауто но ми је. Са дру ге стра не, при пад ни ци по је ди них 
ет нич ких ма њи на, ме ђу њи ма и Уј гу ри, у ова квој по ли ти ци Ки не 
ви де прет њу по свој ет нич ки иден ти тет јер сма тра ју да је ре зул тат 
у прак си усме рен или ба рем да во ди ка све ве ћој ин те гра ци ји и 
аси ми ла ци ји са хан ским еле мен ти ма. По ред кон тро ле ре ли ги је и 
дру ги аспек ти уј гур ског иден ти те та, по уј гур ским на ци о на ли си ти-
ма, тр пе ути ца је, на вод не, ре стрик тив не и дис кри ми на тр не ки не-
ске по ли ти ке. Реч је пре све га о уј гур ској кул ту ри и је зи ку. Зна чај на 
осно ва овог су ко ба уј гур ских на ци о на ли ста и цен трал них вла сти 
је сте су прот ста вља ње уј гур ског тра ди ци о на ли зма и кон зер ва ти ви-
зма ки не ском мо дер ни зму и са вре ме ном на чи ну жи во та. По сто је 
схва та ња по ко ји ма је у Син ђан гу код Ки не за на вод но од у век вла-
да ло убе ђе ње да су уј гур ска кул ту ра и је зик „ин фе ри ор ни“ и да их 
је сто га по треб но до ве сти на ве ће ни вое раз во ја на ко ји ма је хан ска 
кул ту ра“.29) Че сто се ис ти че да мо дер ни зам, ин ду стри ја ли за ци ја и 
еко ном ски раз вој ре ги о на на ко ји ма је ан га жо ва на ки не ска др жа ва, 
ко је за не ма ру ју ва жност уј гур ске кул ту ре и тра ди ци је. Као нај че-
шће на во ђен при мер за то ис ти че се ру ше ње уј гур ских че твр ти ко је 
су из гра ђе не у тра ди ци о нал ном сти лу у гра до ви ма, као што је то 
слу чај у Каш га ру, да би се на пра ви ли но ви и мо дер ни стам бе ни и 
по слов ни објек ти.30) Иако се ово чи ни ши ром зе мље, мно ги Уј гу ри 
ово од ре ђу ју као ди рект ну прет њу по оп ста нак њи хо ве ар хи тек ту-
ре, па и кул ту ре уоп ште. Ме ђу тим, не мо же а да се не при ме ти и 
то да се пот пу но иста ствар де ша ва и са ста рим де ло ви ма Пе кин га, 

29)  -------- - „ Et hn i c stri fe  in  Xinjiang:  Cr acks ex po sed in China’s  minorities policy“, TheInter
nationalInstituteforStrategicStudies, Vo l.  15, Issue 06 ,  2009.

30)   I bid.
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где се сва ко га да на ру ше ста ри квар то ви, са ста вље ни од тра ди ци-
о нал них хутонга, за мно ге сим бо ле тра ди ци о нал не ар хи тек ту ре, 
кул ту ре, али и на чи на жи во та, а по ди жу обла ко де ри.

Са дру ге стра не, но во по ли тич ко уре ђе ње ки не ске др жа ве че-
сто због прин ци па на ко ји ма функ ци о ни ше оне мо гу ћа ва прак ти ко-
ва ње нај бит ни јих еле ме на та уј гур ског иден ти те та као што су ве ра 
и је зик. Прак ти ко ва ње ислам ских нор ми по на ша ња че сто се су-
прот ста вља нор ма ма по на ша ња ко је ва же у се ку лар ном ки не ском 
дру штву и др жа ви, па др жав не вла сти Ки не до но се и про пи се ко-
ји се од но се на огра ни ча ва ње по је ди них об ли ка вер ског по на ша-
ња, по себ но у јав ном сек то ру. На при мер, то су огра ни ча ва ње или 
га ше ње по је ди них за му сли ма не бит них уста но ва, као што је на 
при мер мешреб (тра ди ци о нал но оку пља ње ра ди ди ску си је око ак-
ту ел них про бле ма у за јед ни ци и во ђе ње по сло ва), али и огра ни ча-
ва ње оку пља ња на мо ли тву пет ком или уво ђе ње пра ви ла ко јим се 
за бра њу је по се та џа ми ји мла ђи ма од 18 го ди на. Због све га то га у 
Син ђан гу је до шло до кон флик та из ме ђу два раз ли чи та кул тур на 
иден ти те та, од но сно су ко ба до ми нант не хан ске кул ту ре са ет нич-
ким, вер ским и је зич ким ма њи на ма у пе ри фер ним обла сти ма ки-
не ске др жа ве.

СОЦИОЕКОНОМСКИРАСЦЕП

У ци љу ста би ли за ци је ре ги о на, а као глав на од ли ка по ли ти-
ке НР Ки не ко ја је и део ње ног од го во ра уј гур ском на ци о на ли зму 
и фор ма ма ње го вог ис по ља ва ња је сте ула га ње у еко ном ски раз вој 
овог ре ги о на. Ула га ње у еко ном ски раз вој ове ауто ном не обла сти и 
њен при вред ни на пре дак чи ни око сни цу по ли ти ке НР Ки не пре ма 
про бле му Син ђан га. У осно ви ове по ли ти ке ле жи став да се са еко-
ном ским раз во јем и про гре сом ре ги о на Син ђанг па ци фи ку је. Као 
глав ни узрок уј гур ског не за до вољ ства ки не ска др жа ва од ре ђу је ло-
шу еко ном ску си ту а ци ју и си ро ма штво. Ов де се пре све га има у 
ви ду чи ње ни ца да су упо ри шта по ли тич ког и вер ског екс тре ми зма 
нај ја ча упра во у си ро ма шним и еко ном ски мар ги на ли зо ва ним де-
ло ви ма Син ђан га. По схва ти њи ма по је ди них екс пе ра та за ову те му, 
ова ква по ли ти ка Ки не за пра во је усме ре на на то да се Син ђанг бо-
ље и ја че ин те гри ше у ки не ску др жа ву као це ли ну. 

Без об зи ра што ве ли ки део ин ве сти ци ја у Син ђан гу по ти че од 
при ват ног сек то ра, ипак ве ћи про це нат еко но ми је Син ђан га оста-
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је у др жав ном вла сни штву, пре ко 60%. Та ко ђе, нај ве ћи про це нат 
ин ве сти ци ја за из град њу ка пи тал них обје ка та до ла зи од цен трал-
них вла сти. Због ово га су, при вре да ове ауто ном не обла сти и њен 
ло кал ни бу џет зна чај но за ви сни од суб вен ци ја и по мо ћи др жа ве.31) 
Ово је та ко ђе је дан од фак то ра ко ји до во ди до рас це па цен тар – 
пе ри фе ри ја. Ки не ска др жа ва ис ти че да су све ове ме ре ко је она 
спро во ди у Син ђан гу зна чај но по бољ ша ле усло ве жи во та у овом 
ре ги о ну, те да се ку пов на моћ гра ћа на знат но по ве ћа ла у од но су на 
ра ни је го ди не. На во ди се, на при мер, по да так да је percapita не то 
при ход по љо при вред них про из во ђа ча у 2008. го ди ни 28 пу та ве ћи 
не го онај 1978. го ди не.32) По ра ни јим про це на ма ло кал них вла сти 
Син ђан га сто па еко ном ског ра ста ове ауто ном не обла сти у 2010. 
го ди ни би тре ба ло да до стиг не 10,5%.33)

Пре ма зва нич ној ста ти сти ци ло кал них ор га на вла сти у Син-
ђан гу има око 60.000 не за по сле них ли ца са ви со ким обра зо ва њем. 
Од овог бро ја око 80% је при пад ни ка ет нич ких ма њи на, док су 
60% же не. Ка ко би се сма њи ла не за по сле ност ки не ска др жа ва у 
2011. го ди ни за по чи ње по се бан про грам обу ке и оспо со бља ва ња 
при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по себ но Уј гу ра, за оба вља ње 
по је ди них вр ста по сло ва. Овај про грам обу ке оба вља се бес плат но 
у ком па ни ја ма у раз ви је ни јим ки не ским про вин ци ја ма.34)

Кри ти ча ри ки не ске по ли ти ке у Син ђан гу, за го вор ни ци ве ћег 
сте пе на ауто но ми је, ис ти чу да ње на глав на ка ра ке ри сти ка  је сте да 
ки не ска др жа ва цр пи при род не ре сур се са њи хо ве те ри то ри је, а да 
за уз врат ма њин ски на ро ди не ма ју од то га ни ка квих ко ри сти. Ис ти-
че се да по сто ји ве ли ки дис па ри тет из ме ђу рас по де ле еко ном ског 
бо гат ства из ме ђу Хан Ки не за и оста лих ет нич ких гру па.35) По не-
ким ми шље њи ма у Син ђан гу је ла ко уoчљив обра зац „што је ве ђа 
тур ска по пу ла ци ја у јед ној обла сти, то је њен БДП ма њи“.36) Хан 

31) Ibid . p. 30 2
32) I nformatio n  Offi ce of the S tate Council  o f the Peopl e’s  R epubli c o f  China, WhitePaperon

DevelopmentandProgressinXinjiang,II.RemarkableImprovementinPeople‘sLife, Sep-
tember  21, Beijing, 2009, 12/10 /2 010/, h ttp://w ww.chinada ily.com.cn/ethnic/2009-0 9/ 21/
content_8717461_4.htm

33) „Xinjiang  e conomy likely to  expand 10.5% in  2010“, ChinaDaily, /29/1 2 /2010/,  http://www .
china daily.com.cn/chi na /2010-12/ 24/content_11753154.htm

34) „Training Program to boost employment  in Xinjiang“, ChinaDaily, 2011, /12/04/2011/, 
http://www.china.org.cn/china/2011-03/26/content_22226533.htm

35) Calla Wiemer, „The Economy in Xinjiang“, in Xinjiang:China’sMuslimborderland,(Editor 
S. Frederick Starr), Central Asia-Caucasus Institute, 2004, p. 177.

36) James A. Millward, EurasianCrossroads:AhistoryofXinjiang,op. cit., pp. 304-305.
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Ки не зи су углав ном на ста ње ни у обла сти ма где је еко ном ски раз-
вој на ви шем ни воу као и у обла сти ма ко је су ви со ко ин ду стри ја ли-
зо ва не, као што су ве ћи гра до ви, по чев од Урум ћи ја, на при мер, док 
је тур ко фо но ста нов ни штво углав ном на ста ње но у си ро ма шним и 
ру рал ним обла сти ма. То на рав но не зна чи да Уј гу ра не ма у ве ћим 
гра до ви ма. По сто је по да ци ко ји по ка зу ју да се на при мер у Урум ћи-
ју по сте пе но фор ми ра сред ња кла са код Уј гу ра ко ја жи ви ур ба ним 
на чи ном жи во та.37) Прак са по ка зу је да се Хан Ки не зи за по шља ва ју 
на пла ће ни јим по сло ви ма, као што су на при мер по сло ви у др жав-
ним ин сти ту ци ја ма, док се Уј гу ри ве ћин ски ба ве по љо при вре дом 
и сто чар ством. Уз огра ни че ња као што су не по зна ва ње ман да рин-
ског је зи ка, ни зак сте пен обра зо ва ња и слич но, Уј гу ри без об зи ра 
на еко ном ски раз вој ре ги о на оста ју си ро ма шни ји у од но су на Хан 
Ки не зе, јер се те же за по шља ва ју у обла сти ма ко је су под др жав ном 
кон тро лом, на при мер у јав ном сек то ру, као и у обла сти ма у ко ји ма 
је по треб на ви со ка струч ност, а ко ји су пла ће ни ји.38) Та ко ђе, за Уј-
гу ре је ве о ма те шко да се за по сле и у при ват ном сек то ру уко ли ко 
не по зна ју до бро ки не ски је зик, јер овим сек то ром та ко ђе до ми ни-
ра ју Хан Ки не зи. 

***

По ли тич ке, еко ном ске и укуп не дру штве не про ме не ко је су се 
до го ди ле у Ки ни по сле 1949. го ди не, не сум њи во су ути ца ле и на 
Син ђанг, ко ји са да по ста је са став ни део На род не Ре пу бли ке Ки-
не. Од овог мо мен та до ла зи до ве ли ких про ме на у дру штве но-по-
ли тич кој, еко ном ској и укуп ној со ци јал ној струк ту ри Син ђан га. 
Оне су иза зва не но вим устрој ством цен трал них др жав них вла сти 
и фор ми ра њем но вог по ли тич ког и ад ми ни стра тив ног уре ђе ња у 
Син ђан гу. Јед на од нај бит ни јих про ме на је сте ими гра ци ја ве ли ког 
бро ја при пад ни ка хан ске ет нич ке гру пе. У по чет ку, ова кве ми гра-
ци је хан ског ста нов ни штва ка Син ђан гу би ле су ор га ни зо ва не од 
стра не др жа ве и то нај че шће пре ко та ко зва них бинг ту ан ор га ни-
за ци ја, док се ка сни је оне од ви ја ју спон та но, иза зва не по тра гом за 
бо љим жи вот ним усло ви ма. Вре ме ном Ха ни по ста ју дру га нај ве ћа 
ет нич ка гру па са ско ро јед на ким бро јем при пад ни ка као и Уј гу-

37) Ibid. p. 304.
38) Fuller Graham, Jonathan N. Lipman, “Islam in Xinjiang”, in  Xinjiang:China’sMuslimBor

derland, (Editor S. Frederick Starr), Central Asia-Caucasus Institute, 2004, pp. 320-352.
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ри, ко ји су ра ни је би ли у ве ли кој ме ри до ми нант но ста нов ни штво 
Син ђан га. Ова кве про ме не у де мо граф ској струк ту ри, по ка за ло се, 
до ве ле су и до про ме на у оста лим сфе ра ма жи во та ути чу ћи на тра-
ди ци о нал не обра сце жи вље ња и при вре ђи ва ња на овом про сто ру 
иза зи ва ју ћи ду бо ке рас це пе у дру штву на овом про сто ру. Те и та кве 
про ме не нај ви ше ути ца ја има ле су, ви де ли смо, на му сли ман ско 
ста нов ни штво, а пре све га Уј гу ре. По зи ва ју ћи се на раз ли ке у кул-
ту ри, ве ри, је зи ку и це ло куп ном на чи ну жи во та у од но су на хан ско 
ста нов ни штво, као и на то да по ли тич ко уре ђе ње ки не ске др жа ве 
оне мо гу ћа ва прак ти ко ва ње нај бит ни јих еле ме на та уј гур ског иден-
ти те та као што су ве ра и је зик, део уј гур ског ста нов ни штва ор га ни-
зу је се па ра ти стич ке, а ка сни је и те ро ри стич ке гру пе ра ди оства ре-
ња сво јих на ци о на ли стич ких ци ље ва. Глав ни циљ свих ових гру па 
је сте одва ја ње Син ђан га од Ки не и ус по ста вља ње не за ви сне уј гур-
ске др жа ве Ис точ ни Тур ке стан. Ве ћи на ова ко ор га ни зо ва них гру па 
по зи ва се на пе ри о де, ка да су по њи хо вом ви ђе њу, Уј гу ри има ли 
сво ју др жа ву – Пр ву и Дру гу Ис точ но тур ке стан ску ре пу бли ку. Део 
уј гур ског ста нов ни штва сма тра да се уј гур ски иден ти тет је ди но 
мо же са чу ва ти у окви ри ма не за ви сне уј гур ске др жа ве за сно ва не на 
ислам ским нор ма ма у ко ји ма ви де ал тер на ти ву се ку лар ном уре ђе-
њу Ки не. Ов де је по треб но по ме ну ти да по сто је и они при пад ни ци 
уј гур ске ет нич ке гру пе ко ји сма тра ју да су се це си ја и не за ви сност 
је ди но ре ше ње, али да се уј гур ска др жа ва мо ра гра ди ти на се ку лар-
ним осно ва ма.

Ви де ли смо у ра ду да уј гур ска ет нич ка гру па, још увек у ве ћи-
ни, жи ви по тра ди ци о нал ним нор ма ма по на ша ња, нај че шће за сно-
ва ним на исла му и углав ном у ру рал ним сре ди на ма и да као та ква 
има јак от пор пре ма мо дер ни за ци ји ко ју на сто је да спро ве ду цен-
трал не вла сти На род не Ре пу бли ке Ки не. За кљу чу је се да у осно ви 
овог су ко ба за пра во ле жи су прот ста вља ње два кул ту ро ло шка обра-
сца, две ет нич ке гру пе и као нај бит ни је - су коб тра ди ци о нал ног и 
мо дер ног. Ви де ло се у ра ду да су Уј гу ри скон цен три са ни у ју жним 
де ло ви ма Син ђан га и да у обла сти ма, гра до ви ма и на се љи ма у ко-
ји ма су Ха ни ве ћи на они жи ве у одво је ним гру па ма по квар то ви ма 
и да на сто је да не до ла зе у кон такт са Хан Ки не зи ма. Та ко ђе, не по-
зна ва ње ман да рин ског је зи ка, ко ји је зва нич ни је зик ки не ске др жа-
ве, код ве ћи не Уј гу ра пред ста вља оте жа ва ју ћу окол ност. По ка за ло 
се та ко ђе да ве ра, од но сно ислам игра ве о ма ве ли ку уло гу у на чи ну 
жи во та и нор ма ма по на ша ња Уј гу ра и да он чи ни око сни цу уј гур-
ског иден ти те та. Иако су цен трал не вла сти ус пе ле да еко ном ски и 
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у сва ком дру гом сми слу раз ви ју ре ги он Син ђан га, од но сно ре ги он 
је ин ду стри ја ли зо ван, оса вре ме ње на по љо при вред на про из вод ња, 
по бољ ша ни су усло ви жи во та, ка ко Ха на та ко и Уј гу ра, из гра ђе на 
је но ва пут на и же ле знич ка ин фра струк ту ра и це ла се област убр-
за но ур ба ни зу је, не за до вољ ство код де ла уј гур ског ста нов ни штва 
и да ље оста је ак ту ел но, а чак се и са го ди на ма по ве ћа ва и ма ни фе-
сту је кроз на пу шта ње мир них сред ста ва за пре ва зи ла же ње ова квих 
со ци јал них рас це па и окре ће се при ме ни си ле.

DraganTrailovic
SOCIALCLEAVAGESANDDEMANDSFORSECESSION
INTHEPEOPLE’SREPUBLICOFCHINA–ACASE

OFXINJIANG
Summary

Ethnicconflictsareoneofthemostseriousthreatsforpe
ace and stability of a state and they even pose a threat
for internationalpeaceandsecurity.Therefore, fromthe
standpointoftheirpreventionitisveryimportanttorese
archthenatureandcausesofethnicconflicts.Accordingly,
inthispaperthefieldofethnicconflictsiselaboratedon
aconcreteexampleofanethnicconflictbetweenHanpo
pulationandUyghurethnicminorityinXinjiangUyghur
Autonomous Region in the People’s Republic of China.
Inthispaperabasic(central)researchquestionis:how
andinwhatwaythechangesinsociopoliticalstructure,
whichhadbeeninitiatedbythestatecentresincethetime
of formationof thePeople’sRepublicofChina in1949,
haveinfluencedtheoutbreakofethnicconflictbetweenthe
HansandUyghurs.Authorattempted topresent inwhat
waythechanges,whichhadbeencausedbyanewmodel
oforganizationofthegovernmentinChinaintheprocess
ofnationstatebuilding,haveleadtotheoutbreakofso
cial cleavagesand strengtheningofUyghurnationalism
andseparatismandintheendresultedintheoutbreakof
theethnicconflict.Thepaperisstructuredinthewaythat
aftertheintroductorypartregardingthetopicofthepaper,
wewillpresentbasicdataontheXinjiangUyghurAuto
nomousRegionandthenwewillpresentashorthistorical
overviewofthisregionintheperiodbeforetheformation
ofthePeople’sRepublicofChina.Thesecondpartofthis
paperwilldealwiththesocialcleavagesthatcharacterize
ChinesesocietyinthispartofterritoryofChina.
KeyWords: social cleavages, ethnicconflicts, secession,
Xinjiang,China
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Resume
Political,economicandgeneralsocialchangeswhichhad
occuredinChinaafter1949undubitablyhavealsoinflu
encedXinjiang,whichbecameanintegralpartofthePe
ople’sRepublicofChinaat the time.From thismoment
thereoccurredgreatchangesinsociopolitical,economic
andsocialstructureingeneralinXinjiang.Thechanges
werecausedbyneworganizationof centralgovernment
andformationofanewpoliticalandadministrativesystem
inXinjiang.Oneofthemostimportantchangeswasimmi
grationofahugenumberofmembersofHanChinese.In
thebeginningthesemigrationsoftheHanpopulationto
wardXinjiangwereorganizedbytheState,andmostoften
thatwasdonebysocalledbingtuanorganizations.Later
themigrationsoccurredspontaneously,causedbythese
archforbetterlivingconditions.AstimewentbytheHan
becamethesecondlargestethnicgroupwithalmostequal
numberofmembersastheUyghurs,whobeforethathad
beenlargelydominantpopulationofXinjiang.Asitturned
out thesechanges indemographicstructure leadalso to
thechangesinotherspheresoflife,influencingtraditional
living patterns and formsof economyand causing deep
cleavages in society of this region. As presented in the
paper,theseandsuchchangeshavemostlyinfluencedMu
slimpopulationandprimarily theUyghurs.Referringto
differencesinculture,religion,languageandgeneralway
oflifeinregardtotheHanpopulation,andalsoclaiming
thatpoliticalorganizationofChinesestatepreventedthe
practiceofmostessentialelementsoftheUyghuridentity
suchas thereligionandlanguage,apartof theUyghur
population organized separatist and later even terrorist
groupsforpurposeofaccomplishmentoftheirnationali
sticobjectives.Amainobjectiveforallofthesegroupsisa
secessionofXinjiangfromChinaandestablishmentofan
independentUyghurstateEastTurkestan.Majorityofthe
groupsorganized in suchway referred toperiodswhen,
accordingtotheiropinion,theUyghurshadtheirownsta
te–FirstandSecondEastTurkestanRepublic.Apartof
theUyghurpopulationclaimsthattheUyghuridentityco
uldbepreservedonlywithinthebordersofanindependent
UyghurstatebasedonIslamicnormsinwhichtheyseean
alternative toChina’s secularorder.Regarding this it is
necessary tomention that therearealsomembersof the
Uyghurethnicgroupwhoclaimthatthesecessionandin
dependencearetheonlyonesolution,butthattheUyghur
statemustbeestablishedonseculargrounds.
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Asitcouldbeseeninthepaper,theUyghurethnicgroup,
beingstill themajority, livesbytraditionalnormsofbe
havior,mostoftenbasedon Islamand it lives largely in
ruralenvironment,andassuchitholdsstrongresistance
towardmodernizationwhichthecentralgovernmentofthe
People’sRepublicofChinahastriedtoimplementthere.
Theconclusionofthepaperisthatinfactthebasisofthis
conflictisconfrontationoftwoculturalforms,ofthetwo
ethnicgroups,andmostimportantlytheconflictbetween
traditionalandmodern.Asitcouldbeseeninthepaper,
the Uyghurs are largely concentrated in southern parts
ofXinjiangandintheareas,citiesandneighborhoodsin
whichtheHansaremajoritytheUyghursliveinseparate
groupsinthedistrictsandtheytrynottocomeincontact
withtheHanChinese.Alsoanobstacleformajorityofthe
UyghursisthelackofknowledgeofMandarinlanguage,
whichistheofficiallanguageoftheChinesestate.Italso
becameobviousthatthereligion,namelyIslam,hasavery
greatroleinthewayoflifeandnormsofbehaviorofthe
UyghursandthatitmakesacoreoftheUyghuridentity.
Althoughthecentralgovernmenthassucceededtodevelop
theregionofXinjiangineconomicandeveryotherway,or
inotherwordstheregionhasbeenindustrialized,agricul
tural productionhas beenmodernized, living conditions
of both theHansand theUyghurs havebeen improved,
newtrafficandrailwayinfrastructurehasbeenbuiltand
thewholeregionhasbeenrapidlyurbanized,afeelingof
dissatisfactionofapartoftheUyghurpopulationhasstill
remained.As theyearsgobysuchfeelinghas increased
evenmoreandhasmanifesteditselfintheformofaban
donmentofpeacefulmeansforovercomingofsuchsocial
cleavagesandhasturnedindirectionoftheuseofforce.

 Овај рад је примљен 13. новембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
3. децембра 2012. године.


	P-REVIJA-4-2012
	PR-4-00-0sadr
	PR-4-1-0
	PR-4-1-1
	PR-4-1-2


